
 

УТВЪРЖДАВАМ: (подписано) 

        инж. ….(заличено) 

        Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

        дата: 05.04.2016г. 

П Р О Т О К О Л  № 2 
В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, 

във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

Днес, 25.03.2016г. в 14:00 часа комисията, назначена със Заповед № 70/10.03.2016г. на 

директора на СИДП ДП – гр.Шумен, издадена на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОП в състав: 

Председател: инж. ….(заличено) – началник на отдел при ЦУ на СИДП ДП – гр.Шумен; 

Секретар: ….(заличено) – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен; 

Членове: 1. ….(заличено) – ръководител на счетоводен отдел при ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен; 

2. адв. ….(заличено) – адвокат и обслужващ юрист на ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен; 

3. инж. ….(заличено) – началник на отдел при ЦУ на СИДП ДП – гр.Шумен, 

в изпълнение на горепосочената заповед и Решение № 5 от Протокол № 1/10.03.2016г. на 

същата комисия, се събра на четвърто редовно заседание в заседателната зала на 

административната сграда на ЦУ на СИДП ДП-Шумен, за да проведе процедура за определяне 

на изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка по реда на чл.68 и сл. от ЗОП, 

чрез „открита процедура” с обект на поръчката – услуга и предмет на изпълнение: „Избор 

на оператор за предоставяне за нуждите на - Централно управление на „СИДП” ДП - гр. 

Шумен, ул. “Петра” №1 и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС” за срок от 36 

(тридесет и шест) месеца считано от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни 

услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и 

UMTS с национално покритие, включващи приблизително 789 броя SIM-карти, както и 

допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност”, открита с Решение № 2/27.01.2016 

г. на Директора на СИДП ДП – гр.Шумен, а именно – ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ на допуснатите участници. 

Комисията е в редовен състав. Няма промяна на датата и часа на отваряне на ценовите 

предложения. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

условията, съгласно обявената документация. Комисията установи, че са спазени изискванията 

на чл.69а, ал.3 от ЗОП и всички кандидати са надлежно уведомени за датата и часа на отваряне 

на ценовите предложения. 

При откриване на етапа на отваряне на ценовите предложения се установи, че в залата 

присъства представител само на участника „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД („БТК” ЕАД) - ….(заличено) – старши акаунт мениджър, която попълни 

присъствен лист, приобщен към документацията на процедурното досие. Не присъстват 

представители на останалите участници и на средствата за масово осведомяване. Разпоредбите 

на чл.69а, ал.3 от ЗОП определят като възможност, а не като задължително условие 

представител на кандидата да присъства при отваряне на ценовите предложения, по тази 

причина, няма пречка комисията да пристъпи към отваряне на плик №3 на тримата допуснати 

участника по реда на тяхното подаване и обявяване на предложните цени от всеки един 

участник. Предвид критерия за оценка - „икономически най-изгодна оферта”, председателят 

на комисията запозна присъстващите с резултатите от оценяването на офертите по другите 

показатели, различни от цената, удостоверени в Протокол № 1 от 10.03.2016г. Разглеждани са и 

са оценявани офертите на тримата кандидата, подали оферти за участие, а именно: „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „МОБИЛТЕЛ” ЕАД и „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД. Комисията е оценила офертите на тримата участника по всички 

показатели, различни от цената, съгласно изискванията на чл.69а, ал.2, т.3 от ЗОП.  
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Комисията пристъпи към отваряне на плик № 3 на допуснатите участника по реда на 

тяхното подаване и обявяване на предложните от тях цени: 

I. Отваряне на плик № 3 на участник № 1 - „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, 

гр.София: 

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД е приложило в плик № 3 следните документи: 

- ценово предложение, попълнено съгласно образеца от документацията – състои се от 

2 (две) страници, в оригинал, подписано от пълномощника ….(заличено); 

- приложение към ценово предложение - състои се от 7 (седем) страници, в оригинал, 

подписано от пълномощника ….(заличено). 

Всички документи, съдържащи се в плик № 3, се приподписаха от трима от комисията и 

от представителя на „БТК” ЕАД – ….(заличено), на всяка страница. 

Гласно бяха обявени всички цени, съдържащи се в ценовото предложение на участника 

и в приложението към него. 

II. Отваряне на плик № 3 на участник № 2 - „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр.София: 

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД е приложило в плик № 3 следните документи: 

- ценово предложение, попълнено съгласно образеца от документацията – състои се от 

2 (две) страници, в оригинал, подписано от пълномощника ….(заличено); 

- приложение 1 към ценово предложение - състои се от 1 (една) страници, в оригинал, 

подписано от пълномощника ….(заличено).  

Всички документи, съдържащи се в плик № 3, се приподписаха от трима от комисията и 

от представителя на „БТК” ЕАД – ….(заличено), на всяка страница. 

Гласно бяха обявени всички цени, съдържащи се в ценовото предложение на участника 

и в приложението към него. 

III. Отваряне на плик № 3 на участник № 3 - „БТК” ЕАД, гр.София: 

„БТК” ЕАД е приложило в плик № 3 следните документи: 

- ценово предложение, попълнено съгласно образеца от документацията – състои се от 

2 (две) страници, в оригинал, подписано от пълномощника ….(заличено); 

- допълнителни услуги и преференции към ценово предложение - състои се от 9 

(девет) страници, в оригинал, подписани от пълномощника ….(заличено); 

- специална служителска оферта март 2016 - състои се от 5 (пет) страници, в оригинал, 

подписани от пълномощника ….(заличено); 

Всички документи, съдържащи се в плик № 3, се приподписаха от трима от комисията. 

Гласно бяха обявени всички цени, съдържащи се в ценовото предложение на участника 

и в приложенията към него - допълнителни услуги и преференции и специална служителска 

оферта март 2016. 

С обявяването на цените, съдържащи се в ценовото предложение и приложенията към 

него на всеки един от участниците, публичната част от работата на комисията приключи в 

14:35 часа на 25.03.2016г. 

На 29.03.2016г., в 13:00 часа в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – 

гр.Шумен, комисията, в свое пето редовно закрито заседание, се събра за да разгледа обстойно 

ценовите предложения на участниците, да ги оцени и да извърши окончателното класиране, 

съгласно обявената методика. С оглед на посочените по-горе обстоятелства от предходното, 

публично, заседание, комисията единодушно взе, следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Ценовото предложение и на тримата участника: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, 

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД и „БТК” ЕАД, е попълнено съгласно изискванията на възложителя. 

2. Комисията може да премине към последния етап от процедурата – оценка на 

офертите и окончателно класиране. 
Комисия: 

1. инж. ….(заличено и подписано): 3. ….(заличено и подписано): 5. инж. ….(заличено и подписано): 

2. ….(заличено и подписано):  4. адв. ….(заличено и подписано): 
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1. Оценката на ценовото предложение се извършва съгласно одобрената методика, 

а именно: 

 Ценови показател - K1: 

К1 = К 1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + К1.5 
 Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по ценовия 

показател е 100 точки, разпределени, както следва:  

Показател 

No 

Описание  Бр.       

точки 

K1.1 Цена за месечна абонаментна такса за 1 брой SIM карта 30 

K1.2 Цена на минута разговор, в мрежата на доставчика, извън 

корпоративната група, след изчерпване на включените безплатни 

минути 

25 

K1.3 Цена на минута разговор към други мобилни оператори, след 

изчерпване на включените безплатни минути 

25 

K1.4 Цена на минута разговор към фиксирани мрежи в страната, след 

изчерпване на включените безплатни минути 

10 

К 1.5 Цена на месечен абонамент за основен пакет от 30 бр. SMS към 

всички национални оператори  

10 

 

 Ц min е най-ниската цена по всеки един от показателите от К1.1 до К1.5 

 Ц е предложената от съответния участник цена. 

Критерий- K1.1  -Цена за месечна абонаментна такса за 1 брой SIM карта 

Всички цени се изчисляват в български лева без ДДС.  

К1.1 се определя по следния начин: 

       Ц min /предложена от участник/  

K1.1 =  
__________________________________________________________   

x 30, 

      Ц /предложена от съответния участник/   

където Ц /абонаментна такса предложена от съответния участник/. 

Забележка: Всички цени се изчисляват в български лева без ДДС. Ако участник е предложил 

Цена за месечна абонаментна такса за 1 брой SIM карта по-ниска или равна на 6,90 лв, то той 

получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите 

участници, във формулата се използва Ц min = 6,90 

 

Критерий - K1.2  - Цена на минута разговор в мрежата на доставчика, извън 

корпоративната група, след изчерпване на включените безплатни минути 

      Ц min /предложена от участник/ 

K1.2 =  
__________________________________________________________   

x 25 

      Ц /предложена от съответния участник/ 

Забележка: Всички цени се изчисляват в български лева без ДДС. Ако участник е предложил 

цена по-ниска или равна на 0.01 лв., то той получава максимален брой точки, а за нуждите на 

изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва Ц min = 0.01 

 

Критерий- K1.3  - Цена на минута разговор към други мобилни оператори, след 

изчерпване на включените безплатни минути 

            Ц min  /предложена от участник/ 

K1.3 =  
__________________________________________________________   

x 25 

            Ц  /предложена от съответния участник/ 

Забележка: Всички цени се изчисляват в български лева без ДДС. Ако участник е предложил 

цена по ниска или равна на 0.01 лв., то той получава максимален брой точки, а за нуждите на 

изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва Ц min = 0.01. 
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Кандидатите в процедурата не могат да предлагат различни цени към останалите мобилни 

оператори. 

 

Критерий- K1.4  Цена на минута разговор към фиксирани мрежи в страната, след 

изчерпване на включените безплатни минути 

             Ц min /предложена от участник/ 

K1.4 = 
______________________________________________________    

x 10 

  Ц /предложена от съответния участник/ 

Забележка: Всички цени се изчисляват в български лева без ДДС. Ако участник е предложил 

цена по ниска или равна на 0.01 лв., то той получава максимален брой точки, а за нуждите на 

изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва Ц min = 0.01. 

Кандидатите в процедурата не могат да предлагат различни цени към останалите оператори на 

фиксирани мрежи в страната. 

 

Критерий- K1.5  Цена на месечен абонамент за основен пакет от 30 бр. SMS към всички 

национални оператори 

            Ц min  /предложена от участник/ 

K1.5 =  
__________________________________________________________   

x 10 

            Ц  /предложена от съответния участник/ 

Забележка: Всички цени се изчисляват в български лева без ДДС. Ако участник е предложил 

цена по ниска или равна на 0.01 лв., то той получава максимален брой точки, а за нуждите на 

изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва Ц min = 0.01. 

 

2. Определяне на крайната обща оценка по показател К3. 

В предходния етап на разглеждане и оценяване на техническото предложение на 

участниците, за показателя К3 участниците получиха обща временна оценка, т.к. съгласно 

обявената методика за оценка, изчислението на точките по показателя К3.3 следва да се 

извърши именно в настоящия етап на оценка на ценовото предложение. 

 

3. Определяне на крайна оценка и класиране. 

Определянето на крайната оценка (Ккомпл. – 100 т.) се изчислява по следната 

формула: 

Ккомпл = К1x0,50 + К2x0,40 + К3x0,10  при следните показатели за оценка: 

Критерии (К) – Икономически най-изгодно 

предложение, при следните показатели за  

оценяване:  

Максимален 

брой точки 

Относителна тежест 

в крайната оценка 

K1 – Ценови показател 100 50 % 

K2 – Технически показател 100 40 % 

K3 – Допълнителни услуги 100 10 % 

 

I. Оценка на офертата на участник № 1 - „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр.София: 

1. Оценка по показател К1: 

 Съгласно обявената методика за оценка и предвид предложеното в ценовата оферта, 

участник №1 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД получава следната оценка по показател К1: 

За К1.1 – участникът е предложил 5.90 лв. цена за месечна абонаментна такса за 1 брой SIM 

карта и получава макс. оценка по критерия К1.1= 30,00 т.; 

За К1.2 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на минута разговор, в мрежата на доставчика, 

извън корпоративната група, след изчерпване на включените безплатни минути и получава 

макс. оценка по критерия К1.2 = 25,00 т.; 
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За К1.3 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на минута разговор към други мобилни 

оператори, след изчерпване на включените безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К1.3 = 25,00 т.; 

За К1.4 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на минута разговор към фиксирани мрежи в 

страната, след изчерпване на включените безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К1.4= 10,00 т.; 

За К1.5 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на месечен абонамент за основен пакет от 30 

бр. SMS към всички национални оператори и получава макс.оценка по критерия К1.5= 10,00т.; 

Общата оценка на участник №1 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД по показател К1 = 

30,00+25,00+25,00+10,00+10,00=100,00 т. 

В приложението към ценовото предложение на участник №1 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 

ЕАД, се съдържат ценови параметри и на други услуги и допълнителни пакети, които обаче не 

участват при формиране на оценката по ценовите показатели, поради което същите не се 

разглеждат от комисията в този етап. 

2. Определяне на крайната обща оценка по показател К3. 

Общата временна оценка на участник №1 „Теленор България ЕАД” по показател К3 (с 

изключение на К3.3), съгласно протокол № 1 от 10.03.2016г. на комисията е = 80,00 т. 

За К3.3 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на допълнителен SMS-пакет от 60 бр. SMS-и 

към всички оператори, след изчерпване на включения в месечния абонамент и получава макс. 

оценка по критерия К3.3 = 15,00 т. 

Обща крайна оценка на участник №1 „Теленор България” ЕАД по показател 

К3=80,00+15,00=95,00 т. 

3. Определяне на крайна оценка - Ккомпл. 

Съгласно обявената методика и заложената в нея формула за определяне на крайната 

оценка: Ккомпл = К1x0,50 + К2x0,40 + К3x0,10, участник №1 „Теленор България” ЕАД 

получава следната оценка: 

Ккомпл = 100,00x0,50 + 100,00x0,40 + 95,00x0,10 = 50,00+40,00+9,50 = 99,50 т. 

II. Оценка на офертата на участник № 2 - „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, гр. София: 

1. Оценка по показател К1: 

Съгласно обявената методика за оценка и предвид предложеното в ценовата оферта, 

участник №2 „Мобилтел” ЕАД получава следната оценка по показател К1: 

За К1.1 – участникът е предложил 6.90 лв. цена за месечна абонаментна такса за 1 брой SIM 

карта и получава макс. оценка по критерия К1.1= 30,00 т.; 

За К1.2 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на минута разговор, в мрежата на доставчика, 

извън корпоративната група, след изчерпване на включените безплатни минути и получава 

макс. оценка по критерия К1.2 = 25,00 т.; 

За К1.3 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на минута разговор към други мобилни 

оператори, след изчерпване на включените безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К1.3 = 25,00 т.; 

За К1.4 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на минута разговор към фиксирани мрежи в 

страната, след изчерпване на включените безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К1.4= 10,00 т.; 

За К1.5 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на месечен абонамент за основен пакет от 30 

бр. SMS към всички национални оператори и получава макс.оценка по критерия К1.5= 10,00т.; 

Общата оценка на участник №2 „Мобилтел” ЕАД по показател К1 = 

30,00+25,00+25,00+10,00+10,00=100,00 т. 

2. Определяне на крайната обща оценка по показател К3. 

Общата временна оценка на участник №2 „Мобилтел” ЕАД по показател К3 (с изключение на 

К3.3), съгласно протокол № 1 от 10.03.2016г. на комисията е = 77,50 т. 

За К3.3 – участникът е предложил 2.00 лв. цена на допълнителен SMS-пакет от 60 бр. SMS-и 

към всички оператори, след изчерпване на включения в месечния абонамент и получава макс. 

оценка по критерия К3.3 = 15,00 т. 
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Обща крайна оценка на участник №2 „Мобилтел” ЕАД по показател К3 = 

77,50+15,00=92,50 т. 

3. Определяне на крайна оценка - Ккомпл. 

Съгласно обявената методика и заложената в нея формула за определяне на крайната 

оценка: Ккомпл = К1x0,50 + К2x0,40 + К3x0,10, участник №2 „Мобилтел” ЕАД получава 

следната оценка: 

Ккомпл = 100,00x0,50 + 100,00x0,40 + 92,50x0,10 = 50,00+40,00+9,25 = 99,25 т. 

III. Оценка на офертата на участник № 3 - „БТК” ЕАД, гр. София: 

1. Оценка по показател К1: 

Съгласно обявената методика за оценка и предвид предложеното в ценовата оферта, 

участник №3 „БТК” ЕАД получава следната оценка по показател К1: 

За К1.1 – участникът е предложил 6.90 лв. цена за месечна абонаментна такса за 1 брой SIM 

карта и получава макс. оценка по критерия К1.1= 30,00 т.; 

За К1.2 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на минута разговор, в мрежата на доставчика, 

извън корпоративната група, след изчерпване на включените безплатни минути и получава 

макс. оценка по критерия К1.2 = 25,00 т.; 

За К1.3 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на минута разговор към други мобилни 

оператори, след изчерпване на включените безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К1.3 = 25,00 т.; 

За К1.4 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на минута разговор към фиксирани мрежи в 

страната, след изчерпване на включените безплатни минути и получава макс. оценка по 

критерия К1.4= 10,00 т.; 

За К1.5 – участникът е предложил 0.00 лв. цена на месечен абонамент за основен пакет от 30 

бр. SMS към всички национални оператори и получава макс.оценка по критерия К1.5= 10,00т.; 

Общата оценка на участник №3 „БТК” ЕАД по показател К1 = 

30,00+25,00+25,00+10,00+10,00=100,00 т. 

В приложенията към ценовото предложение на участник №3 „БТК” ЕАД, се съдържат 

ценови параметри и на други услуги и допълнителни пакети, които обаче не участват при 

формиране на оценката по ценовите показатели, поради което същите не се разглеждат от 

комисията в този етап. 

2. Определяне на крайната обща оценка по показател К3. 

Общата временна оценка на участник №3 „БТК” ЕАД по показател К3 (с изключение на 

К3.3), съгласно протокол № 1 от 10.03.2016г. на комисията е = 85,00 т. 

За К3.3 – участникът е предложил 2.00 лв. цена на допълнителен SMS-пакет от 60 бр. SMS-и 

към всички оператори, след изчерпване на включения в месечния абонамент и получава макс. 

оценка по критерия К3.3 = 15,00 т. 

Обща крайна оценка на участник №3 „БТК” ЕАД по показател К3 = 

85,00+15,00=100,00 т. 

3. Определяне на крайна оценка - Ккомпл. 

Съгласно обявената методика и заложената в нея формула за определяне на крайната 

оценка: Ккомпл = К1x0,50 + К2x0,40 + К3x0,10, участник №3 „БТК” ЕАД получава следната 

оценка: 

Ккомпл = 100,00x0,50 + 100,00x0,40 + 100,00x0,10 = 50,00+40,00+10,00 = 100,00 т. 

 

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така 

представените технически и ценови предложения, и след констатиране от комисията, че за 

никое от предложенията на участниците не е налице хипотезата на чл.70, ал.1 от ЗОП, 

комисията единодушно постигна следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, 

следното окончателно класиране на участниците: 
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На първо място: участник № 3 - „БТК” ЕАД, гр.София, с крайна оценка Ккомпл = 

100,00 т. 

На второ място: участник № 1 - „Теленор България” ЕАД, гр.София, с крайна 

оценка Ккомпл = 99,50 т. 

На трето място: участник № 2 - „Мобилтел” ЕАД, гр.София, с крайна оценка 

Ккомпл = 99,25 т. 

2. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да обяви със свое решение 

осъщественото класиране от комисията, което е удостоверено в т.1 от това протоколно 

решение № 2 от настоящия протокол. 

3. Предлага на директора на СИДП ДП – гр.Шумен, да определи за изпълнител на 

обществената поръчка с обект – услуга и предмет на изпълнение: „Избор на оператор за 

предоставяне за нуждите на - Централно управление на „СИДП” ДП - гр. Шумен, ул. “Петра” 

№1 и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС” за срок от 36 (тридесет и шест) месеца 

считано от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена 

далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално 

покритие, включващи приблизително 789 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и 

услуги, свързани с тази дейност”, открита с Решение № 2/27.01.2016 г. на Директора на СИДП 

ДП – гр.Шумен, класираният на първо място Участник № 3, а именно: 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, регистрирано в 

търговския регистър към АВ с ЕИК: 831642181, със седалище и адрес на управление: област 

София (столица), община Столична, гр.София 1784, район …(заличено), бул. (заличено) № 

115и, представлявано от   (заличено), в качеството му на изпълнителен директор, при следните 

основни параметри: 

- брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната група в мрежата на 

доставчика за 1 месец - 46 640 бр. безплатни минути; 

- брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната група към другите 

мобилни оператори за 1 месец - 46 640 бр. безплатни минути; 

- брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната група към 

фиксираните мрежи в страната - 44 640 бр. безплатни минути; 

- интернет за дейта Сим карта с безплатен USB модем при месечна такса 5,40 лв. без 

ДДС - 3 GB интернет трафик; 

- интернет за гласова SIM карта мин. 512 MB при месечна такса от 7 лв. без ДДС - 3,5 

GB интернет трафик; 

- преференциални условия за допълнителен SMS-пакет от 60 бр. SMS-и към всички 

оператори при цена от 2.00 лв. без ДДС; 

- месечна абонаментна такса за 1 брой SIM карта - 6.90 лв. без ДДС; 

- цена на минута разговор, в мрежата на доставчика, извън корпоративната група, след 

изчерпване на включените безплатни минути - 0.00 лв.; 

- цена на минута разговор към други мобилни оператори, след изчерпване на 

включените безплатни минути - 0.00 лв.; 

- цена на минута разговор към фиксирани мрежи в страната, след изчерпване на 

включените безплатни минути - 0.00 лв. 

- цена на месечен абонамент за основен пакет от 30 бр.SMS към всички национални 

оператори - 0.00 лв. 

4. Комисията уведомява възложителя, че решението му по т.3 от това протоколно 

решение, следва да се издаде в срок до 5 работни дни от утвърждаването на настоящия 

протокол, съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП. 
Комисия: 

Комисия: 

1. инж. ….(заличено и подписано): 3. ….(заличено и подписано): 5. инж. ….(заличено и подписано): 

2. ….(заличено и подписано):  4. адв. ….(заличено и подписано): 

Работата на Комисията приключи в 17:00 часа на 29.03.2016 г. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр, в изпълнение на правното 

предписание на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, състои се от 8 (осем) страници и се подписа от членовете 
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на комисията. Протоколът се съхранява в ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и е неразделна част от 

процедурното досие. Протоколът се представя на възложителя и подлежи на приемане 

(утвърждаване) от същия. 

 

Комисия: 

1. инж. ….. (заличено и подписано): 

 

2. ….. (заличено и подписано): 

 

3. ….. (заличено и подписано): 

 

4. адв. ….. (заличено и подписано): 

 

5. инж. ….. (заличено и подписано): 

 


